
Feerum przyci¹ga œwiat

Chojnowska firma Feerum, wspó³pracuje 
z wieloma przedsiêbiorstwami w Europie i na
œwiecie. Kolejnym, potencjalnym kontrahen-
tem spó³ki mo¿e byæ Republika Malawii. 
W miniony wtorek (21 stycznia) goœciem
Feerum by³ dr in¿. Hendrex W. Kazembe-
Phiri - szef do spraw Badañ i Rozwoju, wy-
s³annik Ministra Rolnictwa i Ochrony ¯yw-

noœci Pañstwa Malawi. Biznesowa wizyta,
podczas której omawiano technologie, pro-
dukcjê i ewentualne warunki wspó³pracy,
po³¹czona by³a ze zwiedzaniem miasta i okolic.
Pan Hendrex W. Kazembe-Phiri wraz z Pre-
zesem Feerum Danielem Januszem spotka³
siê z w³adzami Chojnowa oraz odwiedzi³
Muzeum Regionalne. 
O decyzjach i wra¿eniach, dyplomatycznie nie
rozmawiano. Byæ mo¿e chojnowskie elewa-
tory w nied³ugim czasie, wype³ni¹ krajobraz
po³udniowo-wschodniej Afryki. 

Gildia siê rozwija

Gildia Artystów Chojnowa na dobre wros³a
ju¿ w krajobraz kulturalny naszego miasta.
Nowe miejsce spotkañ, czyli “KuŸnia Talentów”
- wszystkim przypad³a do gustu. W ka¿d¹
pierwsz¹ œrodê miesi¹ca, gildianie tam siê
spotykaj¹. Ich szeregi powoli zasilaj¹ nowe
osobowoœci. 8 stycznia mo¿na siê by³o o tym
przekonaæ. Wytworzy³a siê ju¿ zwarta, kilku-
nastoosobowa grupa ludzi. Niczym dru¿yna
harcerska spe³nia siê na niwie artystycznej.
Okienkiem na œwiat jest niew¹tpliwie strona
internetowa: gildia.chojnow.eu. Tam ka¿dy 
z gildian ma swój profil. Jeœli systematycznie
dba siê o ten swoisty ogródek, to plony mo¿e
podziwiaæ nawet ca³a Unia Europejska i reszta
œwiata. Administratorem tej strony, profesjo-
nalnie zajmuje siê Andrzej Sobczak. G³ówni
opiekunowie G.A.C. - Stanis³aw Horodecki -
dyrektor MOKSiR-u i Ma³gorzata Krzywda -
maj¹ powody do zadowolenia. Ten kulturalny
projekt spe³nia siê. Na ka¿dym spotkaniu
gildian pojawia siê Edmund Chamera. 
Z zami³owania karykaturzysta. Te œrodowe
chwile zawsze s¹ ilustrowane odpowiednim
rysunkiem z komentarzami. 
Zapraszamy wiêc wszystkich chêtnych na kolej-
n¹ kulturaln¹ zbiórkê - 5 lutego o 18.00
w “KuŸni”.

Dziw-Wnu po raz kolejny

Z udzia³em grupy teatralnej "Ma³e Pche³ki",
zespo³ów tanecznych "Ma³y Karambol",
"Ma³y Karambol II", "Karambol", "Karambol
- mini formacja" i klasy Ic ze Szko³y Podsta-
wowej nr 4 przebieg³a kolejna ods³ona kon-
certu "DZI-WNU, czyli Dziadkom - Wnuki",
dedykowanego seniorom z okazji ich œwiêta.
Sala wype³niona po brzegi, kwiaty i s³odycze
wrêczane babciom i dziadkom w dowód
mi³oœci i wdziêcznoœci za to, ¿e po prostu s¹,
uœmiechy, brawa i ³zy wzruszenia - to naj-
krótsza definicja spotkania w Domu Schrama.

G³osowanie na osobowoœæ

Ruszy³a kolejna edycja plebiscytu „Osobowoœæ
Roku” organizowanego przez Panoramê
Legnick¹. Do 10 lutego mo¿na zg³aszaæ
swoich kandydatów - ludzi nieprzeciêtnych,
anga¿uj¹cych siê w dzia³ania na rzecz lokalnej
spo³ecznoœci. Naszym zdaniem w Chojnowie
s¹ nazwiska zas³uguj¹ce na wyró¿nienie.
Zg³oszenie nale¿y przes³aæ na adres:
agata.grzelinska@gazeta.wroc.pl, do³¹czaj¹c
kilka s³ów o kandydacie oraz jego zdjêcie, 
a w temacie wiadomoœci wpisuj¹c „osobowoœæ
roku”. Mo¿na te¿ swojego kandydata zg³osiæ
telefonicznie - od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godzinach 9-16 pod numer: 76 711-16-72.

Wœród ju¿ nominowanych s¹ dwie postaci 
z Chojnowa - burmistrz Jan Serkies i radny
powiatu legnickiego, legnicki stra¿nik miejski
Robert Wierzbicki. Mo¿na oddawaæ na nich
g³osy poprzez kupon zamieszczany w Pano-
ramie, lub drog¹ esemesow¹. Wysy³aj¹c SMS
o treœci ORPL.13 na numer 72355 oddamy
g³os na burmistrza, kod ORPL.18, to numer
wspieraj¹cy Roberta Wierzbickiego.
Do 10 lutego gazeta przyjmuje zg³oszenia, 
do 28 lutego trwa g³osowanie. 

Zebranie Chojnowianki

28 stycznia w Domu Schrama odbêdzie siê
zebranie sprawozdawcze cz³onków klubu 
KS Chojnowianka. Ca³oœæ rozpocznie siê 
o godz. 18.00. Podczas spotkania poruszone
zostan¹ nastêpuj¹ce kwestie:
1. Sprawozdanie z prac Zarz¹du KS Chojno-
wianka za rok 2013.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
3. Przyjêcie stosownych uchwa³ w sprawie
zatwierdzania sprawozdañ i udzielenia abso-
lutorium za rok 2013.
4. Zapoznanie siê z bilansem za rok 2013 
i przyjêcie stosownej uchwa³y.
5. Anulowanie Uchwa³y w sprawie subkont 
i przyjêcie stosownej uchwa³y.
Serdecznie zapraszamy wszystkich cz³onków
klubu do czynnego udzia³u w tegorocznym
zebraniu. 

Nauka tañca

Sekcja taneczna z Domu Schrama serdecznie
zaprasza mieszkañców Chojnowa (i nie
tylko) do uczestnictwa w tworz¹cej siê ama-
torskiej grupie tañca towarzyskiego.
Chêtni o szczegó³y mog¹ pytaæ pod numerem
tel. 602-151-135.

Bluesrock w Jubilatce

Nareszcie ruszaj¹ wieczorki bluesrockowe 
w “Jubilatce”. 25 stycznia (sobota) czas umili
dobrze ju¿ znana formacja NIEWINNI. 
Pocz¹tek - godz.19.00. Cena biletu - 10 z³.
Szczegó³owe informacje oraz rezerwacja
miejsc pod nr tel. 76-818-85-61.
ZAPRASZAMY!
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